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Bikstos gaida jauno asfaltu
(Sākums – 4. lappusē)
Riekstiņu ceļa posmā. Ņemot vērā saspringto ekonomisko situāciju un krietni
pieaugušās pakalpojumu izmaksas, pagaidām šādi darbi ir tikai vīzija.

Ciematā kļūs gaišāks
Bikstos šogad bija plānota arī apgaismojuma ierīkošana, izgaismojot ceļu no
ciemata centra līdz pat tiltiņam pār Bērzes
upes uzpludinājumu. Šo maršrutu ļoti bieži izmanto vietējie iedzīvotāji, dodoties no
ciemata, piemēram, uz sabiedriskā transporta pieturvietu, kafejnīcu «Dzirnaviņas»,
tai līdzās esošo veikaliņu...
Pašlaik uzņēmējs veic nepieciešamos
projektēšanas darbus ne vien bikstenieku
iecerei, bet arī apgaismojuma ierīkošanai
vēl četros objektos novadā. Pārvaldniece
izteica cerību, ka līdz gada beigām nodomātais jau būs īstenojies realitātē.

Lētā gāze, kas šodien kļuvusi
par biedu
Ziema vairs nav aiz kalniem. Ņemot
vērā esošo ekonomisko situāciju un neprognozējamās dabasgāzes cenas, arī bikstenieki, tāpat kā daudzviet citur, apkures
sezonas tuvošanos gaida ar nelielām bažām. Proti, vēsturiski izveidojies, ka Bikstos
lielākajā daļā iestāžu, kā arī daudzdzīvokļu
namu dzīvokļos savulaik ir ierīkota gāzes
apkure, kas tobrīd tika uzskatīta par lētāko
apkures variantu.
– Šajā, bijušā bērnudārza ēkā, kur tagad
atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, ir malkas apkure. Tā raizes nesagādā. Jau kuru gadu
kurināmo nepērkam, bet sarūpējam paši, no

veciem, kritušiem kokiem atbrīvojot Bikstu un
Zebrenes apkaimes kapus, Zebrenes parka teritoriju. Iznāk divējāds labums – gan sakopta
apkārtne, gan malka sev sarūpēta. Kultūras
namā, lai arī tas pieslēgts gāzes apkurei, joprojām ir saglabājušās senās apaļās krāsnis,
kuras katru gadu pārbauda sertificēts skursteņslauķis. Ja nu situācija kļūs pavisam sarežģīta, ēku varēsim apkurināt ar malku, iestādei
pat ir saglabājušies nelieli tās iekrājumi.
Sarežģītāka situācija ir Bikstu pamatskolā. Lielā ēka ir pilnībā atkarīga no dabasgāzes.
Daļēji tur gan ir vēl saglabājusies iepriekšējā
sistēma, kad nama apkurei izmantoja malku,
bet tā jau tik sen nav izmantota, ka nav pat
nojausmas, cik tā vispār vēl ir vai nav funkcionāla. Gāzes apkurei pērn pieslēdzām arī tā
dēvēto mazo skoliņu, vienīgi tur vēl ir saglabājušās arī iepriekš izmantotās krāsnis.
Savukārt sporta zāles apkurei līdz šim izmantota tikai dabasgāze, tai alternatīvas nav
vispār.
Bet šīs ir tikai manas pārdomas, vismaz
pašlaik nav pamata nekādai panikai, ka,
piemēram, bērniem mācoties būs jāsalst.
Iespējams, būs tikai rūpīgāk jāpārdomā,
kā telpās efektīvāk un lētāk nodrošināt siltumu, kāds variants ir optimālais katrā no
vietām. Risinājumu atrast var vienmēr.
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